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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αγροτοδιατροφικές Συμπράξεις

Στα πλαίσια της  Αγροτοδιατροφικής  Σύμπραξης  θα ιδρύσουμε  μη κερδοσκοπική   Εταιρία  η 

οποία  θα έχει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Η συμμετοχή της Περιφέρειας θα περιοριστεί στο 

49%, Οι λειτουργίες που θα επιτελεί η Αγροτοδιατροφική Σύμπραξη θα είναι οι παρακάτω :

• Υποστήριξη  του  Πρωτογενή  Τομέα  των  νησιών  της  Περιφέρειας  καθώς  και  των 

επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας

• Προετοιμασία Φακέλων για την αναγνώριση Προϊόντων ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ (π.χ. βρώσιμες 

ελιές Λέσβου, αρνάκι Λέσβου, Λήμνου, Χίου, Σάμου, Ικαρίας, κατσικάκι Ικαρίας κ.λ.π.)

• Δημιουργία  Τοπικού  Συμφώνου  Ποιότητας για  κάθε  νησί,  ή  συνολικά  για  τη 

Περιφέρεια με τη δημιουργία των ανάλογων προτύπων πιστοποίησης και την ανάπτυξη 

σημάτων για τις τουριστικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις εστίασης.  Με το Τοπικό ή 

τα Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας θα υπάρξει συντονισμός των ενεργειών προκειμένου η 

νησιωτική  μας  γαστρονομία  να  λειτουργήσει  πολλαπλασιαστικά  σε  σχέση  με  τον 

τουρισμό και τον πρωτογενή μας τομέα. Προς αυτή τη κατεύθυνση θα λειτουργήσουν και 

οι  άλλες  αναπτυξιακές  πρωτοβουλίες  που  λαμβάνονται  στην  Περιφέρεια  Βορείου 

Αιγαίου στα πλαίσια του ΕΣΠΑ όπως η Ψηφιακή Σύγκλιση,  η Τουριστική Προβολή. 

Στόχος  είναι  η  τοπική γαστρονομία να είναι  αναπόσπαστο κομμάτι  του τουριστικού 

προϊόντος κάθε νησιού. Με αυτή τη στρατηγική θα δοθεί η δυνατότητα σχεδιασμού και 

νέων τουριστικών προϊόντων / πακέτων με θεματικό αντικείμενο τη γαστρονομία (π.χ.  

επισκέψιμα οινοποιεία).  

• Δημιουργία  προτύπων  εμπορικών  σημάτων  Βορείου  Αιγαίου  για  τα 

Αγροτοδιατροφικά  Προϊόντα.  Επειδή  τα  νησιά  μας  έχουν   διακριτή  ταυτότητα  και 

αναγνωρισιμότητα  (μικρή  ή  μεγάλη)  στις  διεθνείς  αγορές  προτείνεται  η  ενιαία 

διαχείριση της πιστοποίησης, αλλά η έκδοση σήματος για κάθε νησί με την ταυτόχρονη 

παρουσία του σήματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Σε κάθε περίπτωση τα σήματα 

θα  πρέπει  να  καθιστούν  ευδιάκριτη  την  πληροφορία  ότι  πρόκειται  για  νησιωτικά 

προϊόντα  (αυτό  ισχύει  ειδικά  για  τα  κτηνοτροφικά  προϊόντα).  Εδώ  θα  πρέπει  να 

συνεργαστούμε στενά με τον Agrocert, ενώ πολύτιμες  εμπειρίες μπορούμε να πάρουμε 

από τη λειτουργία του Cretacert. 

• Προβολή και προώθηση των Αγροτοδιατροφικών Προϊόντων των νησιών μας.

• Έρευνες Αγοράς (π.χ. Ρωσία, Κίνα, Τουρκία)

• Υποστήριξη και δημιουργία δικτυώσεων (π.χ. Δίκτυα Ομάδων Παραγωγών, Οινοποιών 

κ.λ.π.).  

Σήματα Τοπικών Σύμφωνων Ποιότητας

Τα Σήματα Ποιότητας Χιώτικης Κουζίνας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, όπως και των άλλων 

νησιών  θα  απονέμονται  σε  επιχειρήσεις  εστίασης  (εστιατόρια,  ταβέρνες,  ξενοδοχεία)  που 
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χρησιμοποιούν Χιώτικα Αγροτοδιατροφικά Προϊόντα και μετά κατά προτεραιότητα προϊόντα 

των άλλων Νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Θα αποτελεί την αναγνώριση ποιότητας 

των  συγκεκριμένων  επιχειρήσεων  και  θα  αποτελούν  ανταγωνιστικό  πλεονέκτημα  για  τις 

επιχειρήσεις που θα το αποκτήσουν.

Την διαδικασία πιστοποίησης μπορεί να κάνει ανεξάρτητος οργανισμός πιστοποίησης πάντα στα 

πλαίσια  της  Αγροτοδιατροφικής  Σύμπραξης  Βορείου  Αιγαίου  μετά  από  αίτηση  των 

ενδιαφερομένων.   

Δημιουργία προτύπων εμπορικών σημάτων Βορείου Αιγαίου για τα  Αγροτοδιατροφικά 
Προϊόντα
Σε συνεργασία με τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης στόχος είναι να πιστοποιηθούν με σήματα 

των  νησιών  και  της  Περιφέρειας  τα  Αγροτοδιατροφικά  Προϊόντα  της  Περιφέρειας  και  των 

νησιών  μας.  Στρατηγικός  στόχος  είναι  η  σήμανση  να  παραπέμπει  άμεσα  στην  νησιωτική 

καταγωγή των προϊόντων (για κάθε νησί ξεχωριστά). Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθούν και οι 

συνέργειες  μεταξύ  των  διαφόρων  κλάδων  της  τοπικής  μας  οικονομίας.  Επειδή  είναι  πολύ 

δύσκολο και με υψηλό κόστος να δημιουργηθεί Περιφερειακός Φορέας Πιστοποίησης κατά τα 

πρότυπα του Cretacert διερευνούμε ήδη  τις δυνατότητες συνεργασίας που μπορούμε να έχουμε  

με τον Agrocert. Ένας άλλος λόγος είναι να αποφύγουμε την επιβάρυνση κατά το δυνατόν των 

παραγωγών και επιχειρήσεων με το κόστος πιστοποίησης. 

• Γνωμοδοτήσεις  στην  Περιφέρεια  για  τα  τοπικά  αγροδιατροφικά  προϊόντα  και  το 

περιβάλλον.

• Παροχή υπηρεσιών για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και η διάχυση της 

γνώσης στους συλλογικούς φορείς και τις επιχειρήσεις της χωρικής μας ενότητας.

• Σεμινάρια στους καταναλωτές.

• Συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις και προγράμματα προώθησης βάσει της αρχής 

της αντιπροσωπευτικότητας.

• Επαφές  και  συνεργασίες  σε  εθνικό  και  διεθνές  επίπεδο  με  αντίστοιχους  φορείς,  

επιχειρήσεις,  περιφέρειες,  εθνικές  και  διεθνείς  οντότητες  για  την  προώθηση  των 

προϊόντων.

• Συνεργασία με επιστημονικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα για την από κοινού προώθηση 

των περιφερειακών στόχων και προγραμμάτων.

• Διαφύλαξη  και  προαγωγή των παραδοσιακών νησιωτικών καταναλωτικών προτύπων 

διατροφής.

• Μείωση της απόστασης τιμών μεταξύ παραγωγών/ καταναλωτών

• Δημιουργία  και  παροχή  ψηφιακού  περιεχομένου  (content)  για  τα  αγροδιατροφικά 

προϊόντα. 

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου θα είναι μια εταιρεία μη 
κερδοσκοπικού σκοπού όπου η Περιφέρεια μειοψηφεί αλλά θα έχει το management ενώ θα 
διαθέτει βιβλία Γ‘ κατηγορίας και θα υπόκειται σε καθεστώς Φ.Π.Α.


